
  
   

   

   

§46 
Ansökan från Piteå 
Byaforum - hemsidan 
pitea.se
19KS91 

(93 av 885)

https://pitea.se


   

 

 
      

 

         
          

 

         
 

              
                

       

             
        

     
 
         
        
           
         

 
              

             
        

                
          

           
  

 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-02-25 

§ 34 
Ansökan från Piteå Byaforum - hemsidan pitea.se 
Diarienr 19KS91 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen avslår Piteå 
Byaforums ansökan om att hjälpa till att uppdatera hemsidan - pitea.se. 

Anteckning
Majvor Sjölund (C) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Piteå Byaforum är ett kommunövergripande byanätverk som driver de frågor som de anser är 
angelägna för landsbygden som helhet. De har inkommit med en ansökan om att få hjälpa till 
med att synliggöra landsbygden på Piteå kommuns hemsida. 

Efter att de har granskat kommunens hemsida tycker Byaforum att Landsbygden syns för 
dåligt på hemsidan. Piteå Byaforum ansöker om att få: 
• Insamling av information, statistik etc. 
• Textbearbetning. 
• Genomgång av kommunens bildarkiv – val av lämpliga foton. 
• Genomgång av kommunens digitala kartor – eventuella kompletteringar. 
• Samarbete med kommunens IT-avdelning – för publicering av material, länkning etc. 
• Ta fram en strategi för framtida kompletteringar, uppdateringar mm. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Hemsidan pitea.se ska berätta om kommunens verksamhet och om Piteå som plats. Sidan ska 
uppfylla många målgruppers önskemål och blir därför inte specifik för landsbygd. Pitea.se är 
kommunens hemsida, där kommunikationsavdelningen tillsammans med berörda avdelningar 
har ansvaret för att uppdatera och göra ändrar på sina sidor. Föreningar och nätverk kan, som 
andra medborgare, påpeka fel och brister på kommunens hemsida via www.pitea.se. 

Uppdatering av pitea.se sker regelbundet och en uppdatering av pitea.se/landsbygd är 
påbörjad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 1)(94 av 885)

https://pitea.se
www.pitea.se
https://Pitea.se
https://pitea.se
https://pitea.se
https://pitea.se


  
  

 
  

   

§50 
Uppföljning av 
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen 

Avtalsuppföljning 
Avtal tecknas men nyttjas inte 
vid köp vilket leder till färre 
anbudsgivare och 
konstnadsfördyringar, pris, 
felaktigt jämfört med avgtal 
(Kännbar och möjlig) 

9 

Rutiner för beställning och köp, 
Avtal och villkor jämfört med 
betalda fakturor 

Ramavtal 

Riktlinjer MR och mångfald inte får 
genomslag i organsiationen, minskad 
mångfald kan leda till minskad 
befolkningsutveckling 

Risk att inte kunskapsbyggande 
hos medarbetarna prioriteras. 
(Kännbar och mindre sannolik). 

6 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Uppdrag som KF beslutat 
Uppdrag som beslutats 
genomförs inte i enlighet med 
beslutet av berörd nämnd eller 
styrelse (Kännbar, möjlig) 

9 

Beslut tagna av KF i riktlinjer för 
verksamhetsplan, antagen 
verksamhetsplan och 
årsredovisning. 

Nämnder och styrelsers 
återrapportering av 
uppdragen som görs i 
månadsrapporter, 
delårsrapport och 
årsredovisning.

Sponsring 
De motprestationer som finns i 
sponsringsavtal genomförs 
inte. (Lindrig, möjlig) 

6 

Demokrati: Otillbörlig påverkan Risk för förtroendevalda och 
tjänstepersoner att utsättas för 
hot, hot om våld, otillbörlig 
påverkan (Kännbar, sannolik) 

12 

Löpande dialog och stöd med 
berörda vid behov eller olika 
aktiviteter där incidenter kan 
inträffa 

Genom information och 
utbildning öka 
medvetenheten om riskerna 
och hur man kan minimera att 
de inträffar. 

Demokrati: förutsättningar för högt 
valdeltagande 

Tillgänglighet till lokaler och 
valmaterial. Säkerhet vid 
vallokaler (Allvarlig, mindre 
sannolik) 

8 

Säkra lokalernas tillgänglighet, 
utbilda valförrättare och 
röstmottagare, utforma 
säkerhetsrutiner 

Följa de säkerhetsrutiner som 
gäller. 

(99 av 885)



 
 

  

       
 

 

    
  

   
  

  

   
   

   
   

  
   
    

  

        
   

   
  
  

 

  
    
 

    
  

  
  

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god 
ekonomisk hushållning 

Årsredovisning, delårsredovisning, 
månadsrapporter Att åtgärder inte finns för 

områden med låg 
måluppfyllelse (1och 2) i 
årsredovisning 2017. (Kännbar 
och mindre sannolik). 

6 

Kontroll av åtgärder och 
aktiviteter via styr och 
ledningssystemet. 

Kontroll av åtgärder och 
aktiviteter via styr och 
ledningssystemet i samband 
med att texter kvalitetssäkras 
och bereds innan rapport går 
för politiskt ställningstagande 

Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig 

Finansförvaltning Felaktiga placeringar, för stort 
risktagande, spekulation, ett 
ickeagerande (Allvarlig och 
mindre sannolik). 

8 

Dokumentation och information 
från resp bank, manuella rutiner 
inom enheten 

Kapitalförvaltning 

Tillväxtpolitiska reserven Att utbetalningar inte följer 
fastställda riktlinjer (Lindrig, 
möjlig). 

6 

Uppföljning av utbetalningar 
från den tillväxtpolitiska 
reserven 

Kontinuerlig uppföljning 

(100 av 885)



 
 

  

      

  
  

   
   

 
 

   
  

 

 
   

   

    
 

 

   
  

 

     
  

   

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

De lagar, regler och riktlinjer som finns 
följs 

Löneutbetalning Felaktiga löner utbetalas, 
uppkomna löneskulder inte 
regleras, brott mot centrala 
avtal. (Kännbar och möjlig). 9 

Lönekonsulter och 
systemadministratörer på
Lönecenter i Älvsbyn genomför 
daglig registrering enligt 
uppgjorda rutiner. 

Kvalitetssäkring genomförs 
före och efter löneutbetalning
vid Lönecenter i Älvsbyn. 

Utlämning av information. Chefer, medarbetare eller 
politiker hanterar 
offentlighetsprincipen eller 
dataskyddsförordningen 
felaktigt eller felaktigheter i 
utgivna rapporter. (Kännbar 
och möjlig). 

9 

Utlämning av information. Att styrande dokument som 
reglerar rutiner för 
kontrollmiljön finns och följs 

(101 av 885)



 
 

  

    
  

   
 

  

 
 

  
   

      
  

      
    

 

      
    

  
      

  

  
 

  
  

  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

Möjliga risker, förluster och förstörelse 
inringas, bedöms och 

förebyggs 

Dokumenthantering räkenskapsmaterial Felaktig gallring av 
räkenskapsmaterial (Allvarlig 
och mindre sannolik). 8 

Arkiveringsrutiner av 
räkenskapmaterial i 
pappersformat och digitalt 
format, manuella rutiner inom 
enheten 

Räkenskapsmaterial 

Kommunala anslagsavlan Att beslut inte vinner laga kraft. 
(Kännbar, mindre sannolik). 

6 

Att anslag finns utlagda Att rutinen för kontrollmiljön 
finns och följs. Att den 
tekniska utrustningen 
fungerar. 

Rutiner och organisation av nya 
dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsens rutiner och 
system för att klara nya 
dataskyddsförordningen är inte 
klart i tid till 25 maj 2018. 
(Kännbar och möjlig). 

9 

Avstämningar kontinuerligt med 
projektledare och 
verksamhetens företrädare på 
varje avdelning inom 
förvaltningen. 

Projektplan och aktiviteter 

(102 av 885)



 
 

    

    
   

  
        

  
   

 
      

  
  

  
 

        
   

    
    

    
    

     
   

   
 

  
   

  

    
    

  

   
     

  
    

  

   
    

     
   

 
  

 

    
 

   
    

  

         
  

     
     

  
     

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Avtalscontroller inom 
Inköp/ekonomiavd. 

Uppföljning av tecknade avtal 
avseende pris och villkor, 
avtalstrohetsmätning 

Inköpschef fortlöpande, övergripande 
återrapport till KS/KF i samband med 
årsbokslut 

Avtalscontrollern har genomfört fallstudier 
avseende verksamhetens leverantörstrohet 
och sortimentstrohet mot kommunens 
avtalsleverantörer. Övergripande 
återrapport till KS/KF i samband med 
årsbokslut. 

Processledaren för arbetet 
med mänskliga rättigheter. 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Rapport till KS dec 2018 Kontroll är gjord via kontinuerlig 
uppföljning i Strateggruppen löpande 
under året. Dels inom gruppens 
regelbundna möten och delvis genom 
enskilda möten med representanter från 
gruppen samt andra representanter från 
aktuell förvaltning. Rapport för året är 
genomförd inom årsredovisningen och 
med separat uppföljning utifrån 
riktlinjerna. 

Kommunchef Kontroll av inlämnade 
handlingar sker löpande av 
ekonomiavdelningen, 
bokslutsgenomgång för alla 
nämnder. 

Nämnder och styrelsers återrapportering av 
uppdragen som görs i månadsrapporter, 
delårsrapport och årsredovisning. 

Kontrollmomenten är genomförda enligt 
plan dvs uppdrag som inkommit via 
riktlinjer, verksam,hetsplan och 
årsredovisning. Andra uppdrag har inte 
omfattats av kontrollmomentet. 

Kommunikationschef Föreningarnas åtaganden har säkerställts 
genom kontroll av deltagande och 
genomförande av de aktiviteter som de 
överenskommit om som motprestation. 

Dataskyddsombud/Säkerhets 
skydd 

Anmälan till 
säkerhetsskyddschef vid en 
uppkommen incident 

Årligen redovisning av uppkomna incidenter 
till säkerhetsorganisationen 

Informationsträffar med gruppledare och 
fullmäktige har skett under 2018. 
Ytterligare kontrollmoment behöver 
utvecklas. 

Valsamordnare i samråd med 
ordförande 

Utvärdering av lokaler och 
personal 

Utvärderingens innehåll och slutsatser 
presenteras för kontrollansvarig 

Kontrollerna visade på en hög tillgänglgihet 
med några undantag, detsamma gäller 
valförrättare och röstmottagares 
lämplighet. Det visar på en fungarande 
uppföljning. 

(103 av 885)



 
 

    

  
  

          
    

    
      

   

  
 

   
 

  
    

    
   

   
    

  
    

    
     

      
   

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Kommunlednings-
förvaltningens 
ledningsgrupp. 

genomläsning, vid behov 
internvjuer och samtal 

Rapport till KS i samband med årsbokslut. Genomläsning och samtal genomförda vid 
framtagning av årsredovisning för att 
säkerställa att åtgärder vid låg 
måluppfyllelse finns med innan det går upp 
för ställningstagande i KS/KF. 

Ekonomer inom 
Ekonomistyrning/ 
Ekonomiavd. 

Processöversyn inkl 
dokumentation, Fortlöpande 
analys av placeringar utifrån 
Finanspolicy och 
Finansriktlinjer. 

Ekonomichef, veckovis uppdatering.
Övergripande återrapportering till KS i 
samband med månads-, delårs och 
årsbokslut. 

Utifrån finanspolicy och riktlinjer 
genomförs regelbundna avstämningar och 
omfördelningar med kapitalförvaltare samt 
återkoppling/avstämning sker fortlöpande 
mellan ansvarig ekonom och ekonomichef.
Återrapport till Kommunstyrelsen har skett 
i samband med månads- delårs- och 
årsbokslut. 

Näringslivsavdelningen Process Rapport till KS Uppföljing sker inom ramen för 
kommunens styr och ledningssystem 

(104 av 885)



 
 

    

     
    

   
   

  
 

     
     

   
      

   
      

      
      

        
      

    
   

    
   

   
    

   

     
     

    

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Chef för Lönecenter. Chefen följer upp arbetet 
veckovis, kontroll av fellistor för 
åtgärd. Utbildning av ny 
personal och ett pågående 
utvecklingsarbete för att 
förbättra rutiner. 

Personalchef och chef för Lönecenter har 
återkommande möten för att följa upp 
verksamheten och klargöra eventuella 
oklarheter i vem som ska göra vad. 

Kontrollmoment genomförda. Visar att 
löneskulder har uppstått under året. Vid analys 
har framkommit att orsaken beror på att 
medarbetare lägger in frånvaro sent, chefen är 
försen att bevilja frånvaro eller att LC inte lagt 
in avslut av anställning eller lönetillägg enligt 
underlag. Löneskuld ska alltid regleras. 

Förvaltningschef Att styrande dokument är 
korrekta och aktuella samt att 
de följs av personal. 

Händelser rapporteras löpande till 
överordnad chef. Incidenter går till 
dataskyddsombud och vidare till 
Datainspektionen. 

Uppföljning sker i samband med översyn 
av styrande dokument en gång varje 
mandatperiod. Detta är genomfört under 
2018. 

(105 av 885)



 
 

    

  

 
  

 
  

  
    

 
 

 

 

    
     

     
  

     
  

          
  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Ekonomikonsulterna inom 
Ekonomiadministration/ekon 
omiavd. 

Processöversyn inkl 
dokumentation, 
dokumenthanteringsplan stäms 
av med arkivarie 

Enhetschef Ekonomiadministration 
fortlöpande. Förslag till reviderad 

dokumenthanteringsplan är framarbetat 
och lämnas till Kommunstyrelsen under 
våren 2019. 

Medborgarservice säkerställer 
tekisk utrustning,
Ärendehanteringsgruppen 
kontrollerar kontrollmiljön. 

Att rutinen är korrekta och 
aktuella samt att de följs av 
personal. 

Löpande korrigeringar vid behov. Ärendehanteringsgruppen har haft 
uppföljning av rutiner. 

Förvaltningschef Provning och test av att rutiner 
och systemstöd fungerar. 

Avrapportering juni 2018 till kommunchef. Klart. Projektet avslutat och arbetet har gått 
över i förvaltning. 

(106 av 885)
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Årsredovisning 

Styrelsens uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

Periodens händelser 
 Unga frågar, Unga kommunutvecklare samt PiteåPanelen har genomfört planerade aktiviteter under 

perioden 
 Ett antal rekryteringsmässor och rekryteringsevent har genomförts i samverkan med andra kommuner 
 Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal 

företagsbesök 
 Piteå klättrar 86 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking. Bästa placeringen sedan mätningarna började 
 Piteå har fått pris för bästa tillväxt i Norrbottens län och utsedd till årets raket i länet 
 Genomfört ett antal hälsofrämjande insatser inom den kommunala organisationen 

Ekonomi 
Utfall (tkr) 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) 
Anslag (skattemedel) 
Internränta 
Avskrivning
Årets utfall 
Investeringar 

Budgetavräkning (tkr) 

Styrelse 
Förvaltningsledning 
Gemensam administration 
Näringslivsbefrämjande åtgärder 
Konsumentrådgivning 
Planarbete 
Summa 

2018 2017 
24 986 19 810 

-190 775 -177 573 
-165 789 -157 763 
185 275 178 537 

-916 -907 
-10 693 -12 004 

7 877 7 863 
12 412 26 766 

Nettokostnader Budget Avvikelse 
4 860 5 422 562 

13 454 5 752 -7 702 
123 835 138 639 14 804 
31 598 32 085 487 
1 802 1 730 -72 
1 849 1 647 -202 

177 398 185 275 7 877 

Mål och måluppfyllelse 

2 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 
Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att 
de kan påverka kommunens utveckling 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

(109 av 885)



    
        

        

       

      

       

          

         
  

             
       

        

          
 

  
           

 
       
 

   Måluppfyllelse per strategiskt område 

3 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Livsmiljö 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurserEkonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 
Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och 
arbetstillfällen 
(Riktat nämndsmål) 

Livsmiljö 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 
(Riktat nämndsmål) 

(110 av 885)



  

           
         

     
            

                 
                  

            
               

           
             

          
                 

    

                
             

             
               

              
     

    

             
             

          

               
                  

             
            

              
        

         
            

                  
           

               
                 

             

     

 
             

                 
                

                
                  

             

      
              

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 7,9 mkr. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med 2,4 mkr medan kommunstyrelsens centrala 
utvecklingsmedel redovisar överskott med 10,3 mkr. 
Förvaltningen lyckades förbättra resultatet betydligt under årets avslutning. En fortsatt återhållsamhet och 
förskjutning av ett antal utvecklingsinsatser är en orsak. Det har samtidigt inneburit att tilldelade potter och riktade 
projektmedel inte nyttjats fullt ut under året. Ett antal andra poster är inte heller upparbetade. Det avser främst 
tillväxtpolitiska poster, medel för attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande insatser. Minskade kostnader för 
företagshälsovård beror till stor del på en tydligare styrning till arbetsrelaterad hälsovård och en minskad 
sjukfrånvaro i organisationen. Minskade lönekostnader på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter, förskjutningar 
på ersättningsrekryteringar och allmän återhållsamhet har också bidragit positivt. Friskvårdsbidraget samt ett antal 
beslutade uppdrag som inte varit finansierade bidrar sammantaget till förvaltningens underskott. 
Under året har inköpsanalyser utförts genom stickprov inom utvalda avtalsområden samtidigt som ett arbete för att ta 
fram en automatiserad inköpsanalys påbörjats. 
Sponsring 
Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2018 till strax över 3 mkr. Generellt upplevs ett större behov av 
sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer. Precis som tidigare år utgör idrottssponsringen den
större delen av kommunens sponsringsåtagande. Årets ökning består framförallt i framgångarna för Piteå 
Skidskytteklubb som är mycket glädjande men innebär också en ökad sponsringsinsats. 2018 har också två 
arrangemang som inte tidigare har sponsrats bidragit till kommunens ökade åtaganden, Skandinavisk cup i 
längdåkning och Northern Watercross Cup Piteå. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 127 (?) personer, 80 kvinnor och 47 män. (kolla upp)Könsfördelningen 
är ojämn inom de olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig 
representation, medan IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom 
näringslivsavdelningen. 
Under året har rekryteringar genomförts som bestått av både ersättningsrekryteringar och till viss del också 
nyrekryteringar på grund av nya och fler uppdrag. Den fysiska arbetsmiljön har brister i form av trångbodda lokaler 
och undermålig ventilation. Arbetsbelastningen är konstant relativt hög inom flera av verksamheterna där 
bemanningen motsvarar basuppdraget och under året har flera stora kommunövergripande uppdrag genomförts, 
vilket ger en ansträngd arbetssituation med hårda prioriteringar. Näringslivsavdelningen är nu fullt bemannad och 
kan därför arbeta proaktivt med företagsetableringar, service och stöd. 
Kvinnornas medellön i förhållande till männens är 93,8% (94,1% 2017). 
Alla med undantag av de säsongsanställda turistbyråanställda har en heltidsanställning. Nyttjandet av 
timanställningar inom förvaltningen är låg och motsvarar 0,8 årsarbetare. Under året har 6 personer gått i pension, 5 
kvinnor och 1 man. Genomsnittsåldern för pensionsavgång bland kvinnorna var 66,0 år. 
Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen och ligger på 3,4 %. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskar 
i förhållande till föregående år. Drygt hälften av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under året, 
vilket är en förbättring i förhållande till tidigare år, både bland kvinnor och män. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Det har under året skett en ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. 
Rekryteringsevent, ofta i samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet är genomförda. Arbetet för en 
ökad delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer har fortsatt. Skapandet av 
förutsättningar för fortsatt bostadsbyggande i både stad och landsbygd har varit i fokus. Ett analysarbete har skett där 
befolkningsprognosen analyserats per åldersgrupp för att bättre förstå kommande volymförändringar i skola och 
socialtjänst. 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierade boendemiljöer 
Den nya översiktsplanen har fördjupats och omsatts i handling genom arbetet med översiktsplan för 
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landsbygdscentra. Förberedelser för nästa steg är taget gällande fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. De flesta 
bostäder som hittills tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Genomförda insatser har utgått från Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Utbildningsinsatser är 
påbörjade för att stötta arbetet för mångfald, mänskliga rättigheter och HBTQ som riktats till all personal inom 
kommunen. En kampanj för att sätta fokus på frågan om mänskliga rättigheter är också startad under hösten och 
pågår. 

Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Utifrån uppföljningen av ungas inflytande som genomförts beslutade kommunstyrelsen att komplettera metoderna 
med unga kommunutvecklare och under året har andelen unga som deltagit i dialoger ökat från drygt 600 föregående
år till nästan 1 100 under innevarande år. Ökningen beror dels på att andelen unga som deltagit i "Unga och student 
tycker" har varit det högsta sedan undersökningen startade för 12 år sedan men också på det arbete som "Unga 
kommunutvecklare" genomförde med dialogen kring ungas inflytande. Rapporten visar på en del 
utvecklingsområden som kommer att analyseras närmare under 2019. 
"Unga frågar" är genomförda under våren. Fullmäktiges ledamöter har besökt sju skolklasser och eleverna gavs 
tillfälle att ställa frågor. Totalt deltog 138 elever. 
"Unga kommunutvecklare" har genomförts för första året och åtta ungdomar har arbetat under tre veckor med 
dialogen kring Rådhustorgets utformning samt undersökt på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten har 
presenterats i två olika rapporter. En sammanfattande rapport presenteras under hösten 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram under året kommer befolkningsmålet 43 000 nås först 2029. Ett 
analysarbete har skett där befolkningsprognosen analyserats per åldersgrupp för att bättre förstå kommande 
volymförändringar i skola och socialtjänst. Genom en socioekonomisk analys har gruppering av delområden i 
kommunen skett utifrån bland annat kön och ålder. 
Kommunen har deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk om upphandling som en del av strategisk 
styrning samt genomfört fortlöpande träffar med befintliga och potentiella leverantörer. 
De insatser som genomförts i form av bland annat företagsbesök, dialoger och utbildningar har givit bra resultat och 
enligt Svenskt Näringslivs ranking har Piteå kommun klättrat 86 placeringar under året nått den bästa placeringen 
sedan mätningarna började 2009. 
Piteå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen varvid insatser där också förväntas ge effekter i ett vidare 
perspektiv. Internt har kommunen därför arbetat med ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering av 
rekryteringsprocessen, arbetat med "heltidsresan" samt inte minst insatser för att stärka kvinnors hälsa som en 
förutsättning för tillväxt och motverka sjukfrånvaro som ett viktigt led i kompetensförsörjningen och hälsofrämjande 
arbetsplatser. Det har skett i form av att bland annat tydliggöra chefers uppdrag och stödja chefer i 
rehabiliteringsarbetet. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Valdeltagandet i Piteås kommunval var enligt Valmyndigheten det högsta under 2000-talet med 88,2 % jämfört med 
84,1 % för riket. I Piteås riksdagsval var valdeltagandet något högre med 89,8 % jämfört med riket 87,2 %. Piteå har 
under många år haft ett högt valdeltagande. En orsak bedöms vara valnämndens målsättning att erbjuda en hög 
tillgänglighet för alla medborgare. 
Piteå kommun deltar i den årliga mätningen av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och 
e-postkontakter som genomförs av SKL inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Berörda områden var bygg, 
förskola, grundskola, individ & familj, miljö & hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator & 
vägar. Piteå kommuns resultat är ”betydligt lägre” än genomsnittet. Av 152 kommuner som deltagit i mätningen 
ligger Piteå kommun på plats 129. Tillgängligheten sammantaget betydligt lägre än andra kommuner medan "svar på 
frågan" ligger i nivå med andra kommuner. Området intresse och engagemang får lägre betyg än andra kommuner. 
Bemötande ligger i nivå med andra kommuner. Svarstider på e-post är lägre än andra kommuner. Tittar vi på Piteå 
kommun i förhållande med tidigare års mätningar ser vi totalt en försämring. För att lyfta resultatet kommer en 
handlingsplan tas fram. Det finns utmaningar i några förvaltningar som innebär att vi kommer att kunna lyfta 
helhetsresultatet genom att fokusera på dessa. 
Piteås deltagande i Tillitsbarometern har också presenterats under året. Den visar att piteborna har ett något högre 
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förtroende till media, polis, politiska partier, skola m.m. än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 % av de 
tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 % har ganska stort eller 
mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 % har ganska eller mycket stort förtroende för de 
styrande politiska partierna i kommunen. Arbetet med fortsatt analys av Tillitsbarometern och SCB:s 
medborgarundersökning pågår. 
Under året har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger. 
PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring 
samrådsprocessen och resultatet har presenterats för kommunstyrelsen och delgivits samhällsbyggnadsnämnden. 
Resultatet visar att de viktigaste faktorerna vid val av bostad är bostadens standard och bostadsområdet. Att bostaden
ligger servicenära är en annan viktig faktor. Endast cirka 20 % av de svarande hade deltagit i något samråd. Överlag 
ger dessa relativt låga betyg för sin upplevelse av samrådet. 
Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och 
lokalsamhällestillit. För att stärka ungas inflytande har metoderna för ungas inflytande kompletterats genom unga 
kommunutvecklare. Metoden innebär att en grupp unga får feriearbete för att undersöka och genomföra olika 
dialoger. Sommaren 2018 genomfördes dialog kring utveckling av Rådhustorget och ungas inflytande. 
Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia är avslutat i juni. 
Utifrån att projektet gett goda resultat för inblandade parter är en ansökan om stöd till fortsatt samverkan till SIDA 
vid ICLD gjord och beviljad strax innan årsskiftet. Det avser perioden 2019-2021. 
För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer 
och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Med fokus på jämställdhet har fyra föreläsningar 
genomförts under hösten. Två av föreläsningstillfällena har varit riktade till arbetsplatser, en föreläsning för elever 
och personal på en skola och en föreläsning för allmänheten. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Under början på året har ett härbärge bedrivits för andra året. Huvudman har varit Piteå församling med ekonomiskt 
bidrag av Piteå kommun. Inför vintern 2018/2019 har det hittills inte funnits förutsättningar att driva ett härbärge. 
Kommunchef har gett uppdrag till berörda förvaltningar att utveckla en långsiktig lösning för hemlösa i Piteå i 
samverkan med civilsamhället. 
Konsument Piteå har en ökning gällande reklamationsärenden under året med 2,2 % jämfört med 2017. Kontakter 
fortsätter att öka för varje år. Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad. 
Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 362 under 2018 jämfört med 304 under 2017. Totalt har 
184 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 20,2 % jämfört med 2017. Under året har 201 ärenden avslutats. 
Trycket på budget- och skuldsanering fortsätter att öka för varje år. En anledning till ökningen är den nya lagen från 
2016 som gav fler möjlighet att söka skuldsanering. Kronofogdemyndigheten hänvisar ofta skuldsatta att vända sig 
till kommunens budget- och skuldsanering. En annan anledning är en ökning av spelmissbruksärenden vilka ofta är 
komplicerade och tidskrävande ärenden. 
Undersökningen "Personligt" (genomförs bland elever i årskurs 7 och 9 grundskolan samt årskurs 2 gymnasieskolan) 
har genomförts. Andelen elever som aldrig rökt är 73 %. Andelen elever som aldrig druckit alkohol är 54 %, en 
försämring med fyra procentenheter sedan 2016. Andelen elever som aldrig använt narkotika är 95 %. Det är ungefär 
20 % av eleverna som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta, eller utfrysta enstaka gånger under de 
senaste 12 månaderna och cirka 3 % som uppger att de blivit utsatta under en längre period. Analysen av "Personligt" 
pågår och kommer att delges Kommunfullmäktige och nämnderna under februari-mars 2019. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom 
styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna 
styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden 
Invånarantal och attraktivitet 
Piteå kommun har möjligheter att närma sig målet om 43 000 invånare under 2020 men det kräver en kraftig 
befolkningsökning återstående år. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god 
kvalitet. Ett väl fungerande flyktingmottagande är också avgörande för detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller 
utmaningar. Andra strategiskt viktiga tillväxtfaktorer är att fortsätta med att ytterligare utveckla förutsättningarna för 
det lokala näringslivet och en ökad mångfald i samhället. 
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Tillit 
För att nå en social hållbarhet i samhället är det viktigt att fortsätta arbeta med att skapa tillit och att se och möta de 
rädslor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i samhället. Att värna om demokrati och en öppenhet kan ske 
i såväl samhället i stort som internt i den kommunala organisationen. 
Ökad utvecklingstakt 
Det kommer att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. 
Behov är särskilt tydliga gällande automatiserade myndighetsprocesser med hjälp av modern teknik och nya 
arbetssätt. Parallellt krävs en förståelse och kraft att också kunna avveckla processer och rutiner. 
Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik i samhället ger samtidigt både stora möjligheter och utmaningar 
för offentlig sektor inom i princip alla plan och alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser fördelas 
och i vilken grad kommunen väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra kommuner och 
organisationer för att åstadkomma bästa möjliga för Piteå. Under kommande period påbörjas ett arbete med en del 
infrastrukturella förutsättningar, tex införande av ett e-arkiv i kommunens verksamheter. Antalet e-tjänster kommer 
att växa men utmaningen kommer bestå av att våga avveckla processer och manuella tjänster till förmån för 
automatiserade tjänster som medborgaren själv kan utföra. Resurser kan då avsättas till där stöd och service behövs 
bäst. En handlingsplan tas fram under början på 2019. 
Generella behov, ekonomi 
Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora 
investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Det finns därför ett behov av att 
prioritera insatser i nära dialog mellan nämnder och förvaltningar. Generella statsbidrag fortsätter över tid att minska 
till förmån för fler riktade kortsiktiga statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och fortsätter att komplicera det 
kommunala självstyret. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala 
kostnadsutvecklingen de kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra 
kommuner i riket kommande år. 
Samhällsutveckling 
Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt 
satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från 
medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden. 

Åtgärder och uppdrag 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 
Ge förslag på modell för 
indexuppräkning av vissa driftsanslag Klar Uppdrag i VEP 2015-

2017 
Rapporteras 
Delår 2017 

Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 
Förslag till modell är återrapporterad. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Pågår Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras
ÅR 2019 

Under året har medborgardialoger
genomförts i olika former. Året 
inleddes med ett dialogmöte med 
föreningsliv, näringsliv och medborgare 
inför kommande års utmaningar. I 
början av året bedrevs ett härbärge i 
samverkan med Svenska kyrkan. 
Förutsättningar för ett härbärge vintern 
18/19 har inte kunnat nås. Kommunchef 
har uppdraget att finna en långsiktig 
lösning. 

Organisationsöversyn av IT-
verksamheten Klar Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras

ÅR 2018 
Organisationsöversynen är genomförd. 
En arbetsmiljööversyn genomförs med 
anledning av organisaiotnsöversynens 
resultat. 

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd Pågår Åtgärd från DELÅR 

2018 
Rapporteras
ÅR 2018 
Rapporteras
ÅR 2019 

Nulägsanalys genomförd hösten 2018. 
Förstudie inledd. 
FÖRSLAG: Återrapportering ska ske
senast ÅR 2019 istället för tidigare
beslutat ÅR 2018. 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

Pågår Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

För att socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans har kommunchef 
genomfört åtgärder som består av en 
översyn av tjänsteorganisationen, 
identifiering av löpande 
förbättringsarbeten inom hela 
socialtjänsten, utarbetat en 
handlingsplan för avdelningen stöd och 
omsorg, utveckla analysarbetet av 
verksamheterna samt arbeta för att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan kommunstyrelse, socialnämnd 
och socialtjänst. Socialchef har därefter 

(114 av 885)
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 
initierat ett utvecklingsarbete inom hela 
verksamheten med en tydlig målbild. 

(115 av 885)
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Årsredovisning 

Styrelsens uppdrag 
Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden 
svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. 
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid 
olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en 
effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser 
och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs. 

Periodens händelser 
 Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens 

utryckande verksamhet under året med betydligt fler trafikolyckor och skogsbänder 
 Under året har ett omfattande arbete geomförts för att ta fram ett förslag/underlag på gemensam

organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn där Piteå kommun är tänkt som 
värdkommun 

 Ny brandbil med nytt släcksystem har tagits i bruk. Systemet möjliggör en svalare och säkrare miljö för 
brandpersonalen samt utgör en effektiv släckmetod 

Ekonomi 
Utfall (tkr) 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) 
Anslag (skattemedel) 
Internränta 
Avskrivning
Årets utfall 
Investeringar 

Budgetavräkning (tkr) 

Förvaltningsledning 
Räddningstjänst, totalförsvar 

Summa 

2018 2017 
5 193 4 399 

-41 212 -39 406 
-36 019 -35 007 
38 610 37 233 

-229 -226 
-1 862 -1 668 

500 332 
3 182 1 544 

Nettokostnader Budget Avvikelse 
1 621 2 240 619 

36 489 36 370 -119 

38 110 38 610 500 

Mål och måluppfyllelse 

2 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 
Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grundDemokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Livsmiljö 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

(117 av 885)
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Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 
Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 
Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 
Utbildning, arbete och näringsliv Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och 

säkerhet 
(Riktat nämndsmål) 

Livsmiljö Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Räddningsnämndens resultat för 2018 visar överskott på 0,5 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på 
intäktsöverskott till följd av stor efterfrågan på tjänster samt överskott på avskrivningar/internräntor. 
Personalkostnader och andra driftskostnader visar på minus på grund ovanligt många larm/olyckor. 

Personal 

Helt uppfyllt 

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på 

(118 av 885)



                
                   

                    
     

                
                

             
                    

                
               

                 
 
         

     

 
                  

            
              
                

                 

   

  

                
                   

           
             

                   
              

            
                

            
                 

     

  

    

               

              
             

                 

    

                   
                    

                 
             

                 
                  

                 
               

      
          

räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 104,6 % av männens. 
Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå 1,1 % att jämföra med kommunens snitt på 5,4 %. Frisknärvaron ligger 
också på en hög nivå 87 % att jämföra med kommunens snitt på 50 %. Antalet timanställningar sjunker och är 
fortsättningsvis också på en låg nivå. 
Arbetet med jämställdhet och mångfald fortgår enligt handlingsplanen. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ 
tjänst såväl regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 10 kvinnor varav 7 arbetar operativt. 
En av räddningstjänstens kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har
varit till England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var 
att bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, 
föreläsningar samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av 
England. Via dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, 
rekrytering osv. 
Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 
Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 
räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 
kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 
av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Helt uppfyllt 

Efterfrågan från den enskilde, så som företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m, på utbildning har varit god 
under året. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 112 (121) kurser genomförts med 1 635 deltagare. 
Av dessa deltagare var 806 (1 101) kvinnor och 829 (783) män. 
Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under 
senhösten 434 elever i årskurs 7 i grundskolan och 465 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och 
säkerhetsutbildning. Samtliga inplanerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal 
studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året. 
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
ligger på normal nivå. Totalt har 121 (101) st tillstånd och yttranden behandlats. 
Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
totalt har 106 (98) tillsyner genomförts. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd och arbetas 
utifrån. 
En synpunkt har inlämnats under året och besvarats. Synpunkten handlade om utrymning från höga hus. 
Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 
räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Den operativa verksamheten har under 2018 högre antal larm än normalt. Det totala antalet larm var 702 st att 
jämföra med föregående års 641 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor 121 (98) samt ett stort 
antal automatiska brandlarm på ett enskilt objekt. Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft 
stor påverkan på räddningstjänstens utryckande verksamhet under året. De stora snömängderna innebar ovanligt 
många trafikolyckor samt takras och byggnadskollapser. När all denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och 
viss problematik i vattendrag. En varm vår och sommar har i sin tur inneburit många mark- och skogsbränder. 
Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har
räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och 
Gällivare och bidragit med personal och utrustning. 
Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 

4 

(119 av 885)



Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en 
nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor och attentat med kemiska och farliga ämnen. 
Samverkan inom länets räddningstjänster fortlöper enligt plan. Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter 
Piteå och Skellefteå älvdalar fortskrider. 
Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med civilförsvarsplaneringen påbörjats. En klimatanpassningsplan 
och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. 
Plan för trygghetspunkter är beslutad. Projektet ”Håll dig på benen”, ett uppdrag från folkhälsorådet pågår. 
2018 var ett av de mindre skadedrabbade åren på länge, speciellt när det gäller skadegörelse och 
vattenskador.Jämfört mellan åren 2017 med 2018 har det totala antalet skador minskat med ca 100 stycken och 
kostnaderna med nästan 2,5 mkr. 
Arbete med en ny organisation för informationssäkerhetsarbetet inom kommunkoncernen pågår. Förberedelser inför 
att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft 1 april 2019 har påbörjats, den innebär bland annat nya krav på 
informationssäkerhet sett ur ett säkerhetsskyddspespektiv. Kontaktperson för signalskydd har utsetts och ansvaret 
kommer att ligga under säkerhetsområdet informations- och cybersäkerhet. Kommunen kommer med hjälp av 
Länsstyrelsen Norrbotten att återuppbygga förmågan att bedriva signalskydd i enlighet med krav kopplade till 
totalförsvaret och civilt försvar. Arbetet inleds med utbildning av de personer som framöver kommer ingå i 
kommunens signalskyddsorganisation. 

God ekonomisk hushållning 
Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms 
tillräcklig. 

Framtiden 
En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal. På längre sikt kommer både klimatförändringar och demografin 
att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att 
äldre drabbas av fler olyckor/bränder. 

                
               

             
    
           

       
              
                

                 
    

            
                   

            
             

              
                

 

   
            

 
               
              

    

  
  
    

      
     
   

   
 

 
 

     
       

     
     

   
    

     
      

       
     

    
      

      
   

    
    

   
    

    
   

 
 

 

5 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 
Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Pågår Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras
ÅR 2019 

Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn 
har under lång tid samverkat i princip 
inom alla arbetsområden vid behov. 
Inom vissa områden är samverkan 
formaliserad och kontinuerlig. 
Ekonomiska- och verksamhetsvinster är 
redan gjorda i båda kommunerna. 
Under 2018 har ett omfattande arbete 
med att ta fram ett förslag/underlag på 
gemensam organisation och nämnd för
räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn 
gjorts. Piteå kommun är tänkt som 
värdkommun. 
Piteås räddningstjänst är en del av 
räddningstjänstsamverkan i hela 
Norrbotten. Ett utökat samarbete 
mellan räddningstjänsterna efter Piteå 
och Skellefteå älvdalar pågår. 
Räddningstjänsten samarbetar med flera 
olika föreningar exempelvis: Frivilliga 
resursgruppen - FRG, 
Civilförsvarsföreningen, 
Brandskyddsföreningen, 
Sjöräddningssällskapet, mm 

(120 av 885)
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen 

Beslutsstöd Risk för felkodning respektive 
felaktig rapportering i systemet 
för beslutsstöd. (Lindrig och 
sannolik) 

8 Månatlig avstämning i samtliga 
integrerande IT-system 

Korrekt inläst data 

Avtalsuppföljning Avtal tecknas men en hel del 
inköp görs utanför avtal vilket 
leder till högre kostnader med 
risk för 
skadestånd/upphandlingsskade 
avgift och felaktigt förvaltade 
skattemedel. Risk finns också 
att marknaden inte uppfattar 
Piteå Kommun som en seriös 
avtalspart då de inte får sälja 
trots avtal vilket riskerar färre 
anbud och högre kostnader vid 
nästa upphandling. Detta kan 
också påverka synen på 
företagsklimatet på ett negativt 
sätt. (Kännbar och Möjlig). 

9 

Rutiner för beställning och köp. 
Avtal och villkor jämförs mot 
betalda fakturor. Prisdifferenser 
i fakturor jämförs mot avtalade 
priser. 

Avtal, fakturor 

Inköpspolicy och riktlinjer Se över riktlinjer och policys 
som behöver förnyas för att 
möta utvecklingsbehovet som 
finns inom inköpverksamheten 
och hela Piteå kommuns 
inköpsorganisation bl.a till följd 
av ökad efterfrågan på 
upphandlingar och skärpta 
upphandlingsregler. (Lindrig 
och Sannolik). 

8 

Se över de inköpspolicys och 
riktlinjer som finns och anpassa 
dessa samt 
inköpsorganisationen efter nya 
behov. 

Policy och riktlinjer 

Riktlinjer MR och mångfald inte får 
genomslag i organsiationen, minskad 
mångfald kan leda till minskad 
befolkningsutveckling 

Risk att inte kunskapsbyggande 
hos medarbetarna prioriteras. 
(Kännbar och mindre sannolik). 

6 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Uppdrag som KF beslutat 
Uppdrag som beslutats 
genomförs inte i enlighet med 
beslutet av berörd nämnd eller 
styrelse (Kännbar, möjlig) 

9 

Beslut tagna av KF i riktlinjer för 
verksamhetsplan, antagen 
verksamhetsplan och 
årsredovisning. 

Nämnder och styrelsers 
återrapportering av 
uppdragen som görs i 
månadsrapporter, 
delårsrapport och 
årsredovisning.

Sponsring 
De motprestationer som finns i 
sponsringsavtal genomförs 
inte. (Lindrig, möjlig) 

6 

Demokrati: Otillbörlig påverkan Risk för förtroendevalda och 
tjänstepersoner att utsättas för 
hot, hot om våld, otillbörlig 
påverkan (Kännbar, sannolik) 

12 

Löpande dialog och stöd med 
berörda vid behov eller olika 
aktiviteter där incidenter kan 
inträffa 

Genom information och 
utbildning öka 
medvetenheten om riskerna 
och hur man kan minimera att 
de inträffar. 

Demokrati: förutsättningar för högt 
valdeltagande samt säkerställa att 
valhemligheten garanteras. 

Tillgänglighet till lokaler och 
valmaterial. Säkerhet vid 
vallokaler (Allvarlig, mindre 
sannolik) 

8 

Säkra lokalernas tillgänglighet, 
utbilda valförrättare och 
röstmottagare, utforma 
säkerhetsrutiner 

Följa de säkerhetsrutiner som 
gäller. 

(122 av 885)



 
 

  

       
 

 

    
  

   
  

  

   
   

   
   

  
   
    

  

        
   

   
  
  

 

  
    
 

    
  

  
  

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god 
ekonomisk hushållning 

Årsredovisning, delårsredovisning, 
månadsrapporter Att åtgärder inte finns för 

områden med låg 
måluppfyllelse (1och 2) i 
årsredovisning 2017. (Kännbar 
och mindre sannolik). 

6 

Kontroll av åtgärder och 
aktiviteter via styr och 
ledningssystemet. 

Kontroll av åtgärder och 
aktiviteter via styr och 
ledningssystemet i samband 
med att texter kvalitetssäkras 
och bereds innan rapport går 
för politiskt ställningstagande 

Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig 

Finansförvaltning Felaktiga placeringar, för stort 
risktagande, spekulation, ett 
ickeagerande (Allvarlig och 
mindre sannolik). 

8 

Dokumentation och information 
från resp bank, manuella rutiner 
inom enheten 

Kapitalförvaltning 

Tillväxtpolitiska reserven Att utbetalningar inte följer 
fastställda riktlinjer (Lindrig, 
möjlig). 

6 

Uppföljning av utbetalningar 
från den tillväxtpolitiska 
reserven 

Kontinuerlig uppföljning 

(123 av 885)



 
 

  

      

     
    

  
 

      
 

  
  

    

    
 

  

   

     
 

   
 

  

  
    

  

  
   

  

  
  

   
   

 
 

   
  

 

 
   

   

    
  

 

   
  

 

     
  

   

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

De lagar, regler och riktlinjer som finns 
följs 

Attestreglemente med 
tillämpningsanvisningar 

Risk att felaktiga, för stora 
belopp på fakturor utbetalas av 
beslutsattestant. (Allvarlig och 
mindre sannolik) 

8 

Översyn och aktualisering av 
reglementet. 

Kontroll och uppdatering av 
beslutsattestnivåer årligen. 
Ekonomisystemet öppnas för 
särskilt omfattande fakturor 
för att stängas direkt därefter. 

Redovisningsreglemente Att inte uppfylla lagkrav och 
rekommendationer. (Kännbar 
och mindre sannolik) 

6 

Översyn och aktualisering av 
reglementet. 

Revision 

Redovisning av mervärdesskatt Risk att felaktig mervärdesskatt 
inrapporteras, kommunen 
påläggs en straffavgift, kan 
orsaka resultatpåverkan. 
(Allvarlig och möjlig) 

12 

Inskanning av fakturor, 
kontering och attest av fakturor, 
inrapportering till Skatteverket 

Inskanning av fakturor, 
kontering och attest av 
fakturor, inrapportering till 
Skatteverket 

Löneutbetalning Felaktiga löner utbetalas, 
uppkomna löneskulder inte 
regleras, brott mot centrala 
avtal. (Kännbar och möjlig). 9 

Lönekonsulter och 
systemadministratörer på
Lönecenter i Älvsbyn genomför 
daglig registrering enligt 
uppgjorda rutiner. 

Kvalitetssäkring genomförs 
före och efter löneutbetalning
vid Lönecenter i Älvsbyn. 

Utlämning av information. Chefer, medarbetare, politiker 
eller leverantörer hanterar 
offentlighetsprincipen eller 
dataskyddsförordningen 
felaktigt eller felaktigheter i 
utgivna rapporter. (Kännbar 
och möjlig). 

9 

Utlämning av information. Att styrande dokument som 
reglerar rutiner för 
kontrollmiljön finns och följs 

(124 av 885)



 
 

  

    
  

   
  

  
 

  

 
 

      
  

      
    

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Granskningsområde rutin/process Riskbeskrivning 
Väsentlighet- och 

riskbedömning 
Kontrollmiljö/ 

kontrollaktiviteter Kontrollmoment 

VAD VAD 

Möjliga risker, förluster och förstörelse 
inringas, bedöms och 

förebyggs 

Leverantörsbetalningar 
Risk att Integrationer stannar 
och leverantörsbetalning ej 
utförs 

9 

Förbättra och dokumentera 
processen kring 
leverantörsbetalningar 
Kontrollmail från IoF 

Förbättra rutinerna 
avstämingslistor och 
Checklistor 

Kommunala anslagsavlan Att beslut inte vinner laga kraft. 
(Kännbar, mindre sannolik). 

6 

Att anslag finns utlagda Att rutinen för kontrollmiljön 
finns och följs. Att den 
tekniska utrustningen 
fungerar. 

(125 av 885)



 
 

    

 
  

   

     
   

  
 

  

  
     

     
  

   
     

  
  

  
 

      

  
   

  

    
    

  

 
  

 

    
 

         
  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Respektive systemansvarig 
för integrerade system 

Stickprovsvisa kontroller Systemansvarig beslutsstöd, månatligen 

Avtalscontroller inom Inköp/ 
Ekonomiavdelningen 

Uppföljning av tecknade avtal 
avseende pris och villkor. 
Mätning av avtalstrohet, 
stickprovskontroller via 
fakturor mot prislistor. 

Inköpschef fortlöpande, Övergripande 
återrapport till KS/KF i samband med 
årsbokslut 

Avtalscontroller och 
inköpschef 

Se över och ta fram 
ändamålsenliga riktlinjer och 
policys. 

Ekonomichef. Övergripande återrapport till 
KS/KF i samband med årsbokslut 

Processledaren för arbetet 
med mänskliga rättigheter. 

Kontinuerlig uppföljning i 
strateggrupp . 

Rapport till KS under december eller i 
årsredovisning 

Kommunchef Kontroll av inlämnade 
handlingar sker löpande av 
ekonomiavdelningen, 
bokslutsgenomgång för alla 
nämnder. 

Nämnder och styrelsers återrapportering av 
uppdragen som görs i månadsrapporter, 
delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunikationschef 

Dataskyddsombud/Säkerhets 
skydd 

Anmälan till 
säkerhetsskyddschef vid en 
uppkommen incident 

Årligen redovisning av uppkomna incidenter 
till säkerhetsorganisationen 

Valsamordnare i samråd med 
ordförande 

Utvärdering av lokaler och 
personal 

Utvärderingens innehåll och slutsatser 
presenteras för kontrollansvarig 

(126 av 885)



 
 

    

  
  

      

  
 

   
 

  
    

    

  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Kommunlednings-
förvaltningens 
ledningsgrupp. 

genomläsning, vid behov 
internvjuer och samtal 

Rapport till KS i samband med årsbokslut. 

Ekonomer inom 
Ekonomistyrning/ 
Ekonomiavd. 

Processöversyn inkl 
dokumentation, Fortlöpande 
analys av placeringar utifrån 
Finanspolicy och 
Finansriktlinjer. 

Ekonomichef, veckovis uppdatering.
Övergripande återrapportering till KS i 
samband med månads-, delårs och 
årsbokslut. 

Näringslivsavdelningen Process Rapport till KS 

(127 av 885)



 
 

    

   
  

 
 

 
   

     
  

  
   

  
 

   
  

  
 

  

  
   

 

   
 

  
 

       
    

  

     
    

   
   

  
 

     
     

   
      

   
    

   

   
    

   

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Översyn och efterlevnad av 
attestreglemente görs av 
Ekonomistyrning, 
Ekonomiavdelningen.
Översyn av 
beslutsattestnivåer och 
beslutsattestanter sker 
fortlöpande under året, minst 
en gång per år, av ekonom 
inom respektive förvaltning. 

Stickprovsvis kontroll. Underlag 
för attestnivåer görs genom 
uppföljning av genomsnittliga 
årsvisa fakturabeloppsnivåer. 

Förslag uppdatering attestreglemente -
Kommunfullmäktige under året 

Ekonomichef Daglig löpande kontroll. 
Revisionsgranskning av 
delårsbokslut samt årsbokslut. 

Förslag uppdatering redovisningsreglemente 
- Kommunfullmäktige under våren 

Inskanning -
Ekonomiadministration, 
kontering och attest -
respektive beslutsattestant, 
inrapportering Skatteverket -
ekonom Ekonomistyrning 

Daglig kontroll av varje enskild 
faktura 

Avvikelserapportering sker till Ekonomichef. 
Utbildning av beslutsattestanter - ansvarig 
ekonom på förvaltning 

Chef för Lönecenter. Chefen följer upp arbetet 
veckovis, kontroll av fellistor för 
åtgärd. Utbildning av ny 
personal och ett pågående 
utvecklingsarbete för att 
förbättra rutiner. 

Personalchef och chef för Lönecenter har 
återkommande möten för att följa upp 
verksamheten och klargöra eventuella 
oklarheter i vem som ska göra vad. 

Förvaltningschef Att styrande dokument är 
korrekta och aktuella samt att 
de följs av personal. 

Händelser rapporteras löpande till 
överordnad chef. Incidenter går till 
dataskyddsombud och vidare till 
Datainspektionen. 

(128 av 885)



 
 

    

  
  

 
 

 
 

 

    
     

   

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapport Uppföljning 

VEM HUR Till vem? När? Resultat av uppföljning 

Ekonomiadministrationen, 
Kassafunktionen 

Processöversyn, kontroll av 
åtgärder och akriviteter 

Enhetschef Ekonomiadministration 
Löpande rapportering 

Medborgarservice säkerställer 
tekisk utrustning,
Ärendehanteringsgruppen 
kontrollerar kontrollmiljön. 

Att rutinen är korrekta och 
aktuella samt att de följs av 
personal. 

Löpande korrigeringar vid behov. 

(129 av 885)
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Instruktion för kommunchef 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Instruktion för kommunchef Instruktion 2019-03-04, § 53 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 19KS61 2023-03-31 
Dokumentinformation Instruktion hur kommunchefen ska leda förvaltningen under 

styrelsen samt kommunchefens övriga uppgifter. 
Dokumentet gäller för Kommunchefen och kommunstyrelsen 

(131 av 885)



 

  
            

            
        

     
            

             
           

    

     

             
     

           
      

    

             
       

           
      

          
          

         
         

   

           
     

          
   

Sid 1 

Instruktion för kommunchef 
Innehållet i denna instruktion ska beslutas i kommunstyrelsen en gång varje mandatperiod 
och/eller i samband med att ny kommunchef anställts. Instruktionen ska även kunna 
aktualiseras för revidering när det finns behov av detta. 

Arbetsuppgifter relaterade till den politiska organisationen
Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott men kan delegera till andra att ansvara för beredning och föredragning. För 
ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse ansvarar kommunchefen för 
komplettering med yttrande och beslutsförslag. 

Kommunchef: 

 ansvarar för verkställande av kommunstyrelsens beslut. 

 ska arbeta med stor integritet avseende information och underlag och biträda både den 
politiska ledningen och oppositionen i styrelsen. 

 ska inför kommunstyrelsen alltid rapportera om större händelser eller avvikelser inom 
tjänstepersonsorganisationen och kommunledningsförvaltningen samt återrapportera de 
uppdrag som kommunstyrelsen givit kommunchefen 

 ansvarar för att samberedning sker av ärenden innan de behandlas av facknämnd då 
beslut ska tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 ska biträda kommunstyrelsen och ta nödvändiga initiativ i den uppsiktsplikt över 
nämndernas verksamhet som beskrivs i kommunallagen. 

 ska ansvara för att de av kommunfullmäktige beslutade ledningskonsekvenserna och 
andra av kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslutade uppdrag verkställs i hela 
organisationen 

 ansvarar för rekrytering av förvaltningschefer tillsammans med personalchef och 
facknämndens ordförande. Beslut om anställning av förvaltningschef tas av 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 

 har närvaro-, yttrande- samt initiativrätt i samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt i 
Piteå kommunföretag AB´s styrelse (PIKAB). 

 bör närvara vid kommunfullmäktiges möten och ska närvara när kommunfullmäktiges 
ordförande så beslutar. 

(132 av 885)



 

  
         

        
 

 

          
           

  

        
          

        
         

  

          
  

     
    

         
            

    

              
        
            

              
    

 
               

        
       

   

         

  
           

    

Sid 2 

Kommunens ledande tjänsteperson
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunstyrelsen anställer chefen, ger 
uppdrag och är den instans chefen rapporterar till. 

Kommunchef: 

 ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt i enlighet med de styrande dokument som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställt. 

 ansvarar för förvaltningsorganisationens principer för styrning, ledning samt 
uppföljning, utvärdering och kontroll utifrån av kommunfullmäktige beslutad styr- och 
ledningsmodell. 

 är chef över förvaltningscheferna. Förvaltningschefsgruppen utgör den samlade 
ledningsfunktionen för kommunen som samordnar övergripande frågor för hela 
kommunen. 

 är chef för kommunledningsförvaltningen under kommunstyrelsen och ansvarar för 
förvaltningens ledning. 

 kan initiera organisationsförändringar inom kommunledningsförvaltningen. 
Förvaltningens avdelningsorganisation beslutas av kommunstyrelsen. 

Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter
Kommunchefen ska hålla sig informerad om verksamheterna i kommunens bolag och ansvarar 
för samordning med kommunens förvaltningsorganisation. 

I förhållande till externa parter ska kommunchefen uppmärksamt följa de frågor som är av 
betydelse för kommunen. Kommunchefen ska, för tjänstepersonsorganisationens räkning, 
företräda Piteå i regionala och nationella sammanhang i strategiska och övergripande frågor 
samt ha ett övergripande ansvar för att kommunen i övrigt är representerad på ett 
ändamålsenligt sätt i externa sammanhang. 

Media 
I kommunchefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet gentemot media som följer av bl. a. 
offentlighetsprincipen. Kommunchefen är ansvarig för mediakontakter som rör 
kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens ordförande har huvudansvar för 
mediakontakter i politiska frågor. 

Kommunchefen kan hänvisa mediakontakter till annan tjänsteperson inom kommunen. 

Uppföljning av uppdraget
Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommunchef fått och ansvarar för 
medarbetar‐ och lönesamtal med chefen. 

(133 av 885)
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Övrigt
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har kommunchefen 
en drivande roll för att utveckla och effektivisera de kommunala verksamheterna. Chefen har 
också roll i utvecklingen av kommunen som ort. 

Antagen av KS 2019-03-04 § 53 

(134 av 885)
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Riktlinjer för aktiva åtgärder för 
arbetslösa 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för aktiva åtgärder för 
arbetslösa Riktlinjer 2019-03-04 § 54 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Samhällsbyggnad/socialtjänsten 1 19KS121 2023-12-31 
Dokumentinformation Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
Dokumentet gäller för Försörjningsstödstagare i åldern 18-65 år som bedöms behöva stöd 

för att närma sig egen försörjning eller provas mot arbetsmarknadens 
krav. Anställda inom Piteå kommun. 

(136 av 885)
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Målgrupper 

Målgruppen för Kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) är personer med stöd till 
försörjning i åldern 18-65 år. Utgångspunkten är att flertalet av mottagarna av försörjningsstöd 
har någon förmåga till lönearbete men kan behöva stöd för tillträde till arbetsmarknaden och 
självförsörjning. 

Målgrupper för subventionerade anställningar är: 
• Personer som är eller riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. 

• Personer som deltar i KAP 

• Personer med funktionsvariationer i förhållande till arbetsmarknaden som därför har 
svårt att finna, få och behålla ett arbete. 

• Personer som tillhör grupper som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. 

Mål 

 Utöka utbudet av arbetskraft 
 Korta tiden i passivitet och därmed på sikt lägre kostnader för stöd till försörjning 
 Tillvarata arbetsförmågan hos personer med funktionsvariationer i förhållande till 

arbetsmarknaden, kommunens behov av arbetskraft och möjligheter att kvalificera 
sig för statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 Stärka kompetens hos individen och därmed skapa kompetenta medarbetare för 
Piteå kommun eller andra arbetsgivare. 

 Stödja personer till rätt insats och rätt stöd från rätt myndighet 
 Piteå kommun tar sin del av ansvaret för att ge medborgarna möjlighet till arbete 

och egenförsörjning 

Genomförande 

Socialtjänsten anvisar deltagare till Samhällsbyggnad som ansvarar för aktiviteter, planering 
och uppföljning av KAP. Försörjningsstöd utbetalas under inskrivningstiden förutsatt att 
planering följs och övriga villkor är uppfyllda. Programmet innehåller förutom praktik andra 
aktiviteter som utgår från individers behov. Rutiner för anvisning tas fram gemensamt mellan 
verksamheterna och revideras vid behov. 

Arbetsförmedlingen anvisar personer med möjlighet till subventionerad anställning i dialog 
med Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad föreslår lämpliga arbetsplatser inom kommunen. 
Arbetsplatsen utser handledare. Personer i KAP och den med stöd till försörjning är prioriterade 
men även andra är aktuella. Rutiner för anvisning tas fram gemensamt mellan 
Samhällsbyggnad och Arbetsförmedlingen. Samhällsbyggnad informerar Socialförvaltningen 
och vid behov andra förvaltningar om rutiner. 

För personer med stöd till försörjning som har försörjningsansvar mot andra, där 
Socialförvaltningen bedömer att en anställning är viktig men personen inte är kvalificerad till 
subventionerad anställning via arbetsförmedlingen, kan Samhällsbyggnad erbjuda en tillfällig 

(137 av 885)



 

           

          
           

           
         

           
           

             
    

           
          

     

       
          

         

             
         

   

       
            

            
 

                
  

     

Sid 2 

kommunal anställning. Rutiner för anvisning tas fram gemensamt mellan Samhällsbyggnad och 
Socialförvaltningen. 

Samhällsbyggnad samarbetar med samtliga förvaltningar inom Piteå kommun om arbetsplatser. 
Samhällsbyggnad följer upp anställningar, utbildar och stödjer handledare i förvaltningarna för 
bra mottagande på arbetsplatser. Respektive förvaltning ska ha minst en subventionerad 
anställning per påbörjat hundratal medarbetare. Ansvaret för lönekostnaden för 
subventionerade anställningarna ligger hos Samhällsbyggnad, som också har en budgetpost för 
detta. Intäkter för lönesubventioner och andra intäkter föranledda av anställningarna stannar 
hos Samhällsbyggnad för att maximera antalet personer som kan tas emot och minska 
kommunens kostnader för programmet. 

Förvaltningar kan själv anställa personer med subventionerad anställning som inte belastar 
Samhällsbyggnads budgetpost. I dessa fall kan Samhällsbyggnad bistå förvaltningarna med 
ansökan/återsökning om lönesubvention hos Arbetsförmedlingen. 

Kommunledningsförvaltningens personalavdelning beslutar om lönenivåer. I normalfallet 
används beredskapsavtalet när anställning utgår från individs behov och allmänna 
bestämmelser när det är ett arbetsgivarbehov som leder till anställning. 

Förutom ovanstående kan Piteå kommun erbjuda olika typer av praktikprogram i dialog med
andra myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen. Överenskommelser om detta görs mellan 
Samhällsbyggnads och aktuell myndighet. 

Uppföljning/utvärdering 

Verksamheten följs upp utifrån givna mål och nyckeltal. 
Antal, ålder, kön, resultat vid utskrivning redovisas i fördjupad månadsrapport, delår och 
årsrapport. 
Uppföljning görs årligen av vilka deltagare som återgick till försörjningsstöd efter inskrivning 
och varför. 
En uppföljning görs sex månader efter utskrivningen för att få en bild av de mer långsiktiga 
effekterna av insatserna. 

Antagen av KS 2019-03-04 § 54 
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Yttrande 
2019-03-04 
Dnr 19KS64 

Yttrande över Översiktsplan för Älvsbyns kommun 

Bakgrund
Älvsbyns kommun har ställt ut ett förslag till kommunomfattande översiktsplan för 
gransk-ning. Viktiga planeringsförutsättningar diskuteras utifrån nationella och regionala 
strategier, planer och mål. Kommunen för även ett resonemang kring hur den egna 
utvecklingen relate-rar till förutsättningar i omkringliggande kommuner. 
Piteå kommun ser positivt på att det uttrycks behov av ökad samverkan hos 
översiktsplane-ring på regional nivå med grannkommunerna. Mellankommunal samverkan är 
en viktig pus-selbit för att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen. 
Redan 2013 antog Piteå kommun en riktlinje för ökad samverkan. I den fastslogs att
geografisk närhet är prioriterat i samverkan med andra kommuner och att Älvsbyn då är en 
strategisk part. Under de närmaste decennierna kommer kommunerna att ställas inför en rad 
utmaningar, bland an-nat den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. 
Det blir angeläget att dra nytta av varandra för att stärka kommunerna och den geografiska 
regionen genom sam-verkan. 

Generella synpunkter på översiktsplanen 
• Generellt är stor del av översiktsplanen en beskrivning av bakgrund och 

förutsätt-ningar, det hade varit önskvärt att strategier och ideer för stadens framtida 
mark- och vattenanvändning och rekommendationer för framtida utveckling fått ta 
stötTe plats. 

• Älvsbyn framhåller ambition att utveckla samverkan med andra kommuner, något som 
med fördel kunnat fö1tydligas vidare, t.ex. kommunens ambitioner att samverka med 
Piteå kommun, ex infrastruktur, arbetspendling, gemensam arbetsmarknad. 

• Ett tydligare och ambitiösare resonemang gällande naturfrågor hade varit önskvärt -
miljökvalitetsmålen redovisas, hållbarhetsperspektivet beskrivs men när det kommer 
till konkreta formuleringar värnas exempelvis areella näringar, samtidigt som 
kom-munen tar avstånd från att imätta fler naturskyddade områden. 

• När det gäller hållbarhetsbegrepp så finns alla tre perspektiven definierade, dock 
upp-fattas tonvikten i planen ligga på den ekologiska. För att tydliggöra kommunens 
för-beredelse gällande hållbar utveckling saknas ställningstagande av hur kommunen 
planerar för t.ex. social hållbarhet. Exempel på frågeställningar: 

- Vilka områden i samhället behöver stärkas för att kunna uppnå det som 
definitionen social hållbarhet beskriver? 
- Hur kan kvinnor och mäns förutsättningar stärkas med planen? 
- Barnperspektivet skulle kunna förtydligas. 
- Konsekvensanalyser utifrån social hållbarhet saknas. 

(292 av 885)
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Yttrande 
2019-03-04 
Dnr 19KS64 

Del 1. Inledning 
 Det är positivt att kommunen lyfter fram de tre hållbarhetsbegreppen och Agenda 

2030 med de totalt 17 globala hållbarhetsmålen och även de nationella delmålen. 
 Det saknas ett tydligt resonemang ur planeringssynpunkt om hur de tre 

hållbarhetsbe-greppen anses kopplade till varandra. 

3. 3.1 Begränsad klimatpåverkan 
 Positivt att det skall tas hänsyn till alternativa drivmedel och elfordon i planeringen av 

samhälle. 

3.3. 7 Ingen övergödning 
• Positivt att kommunen ställer krav på hög skyddsnivå för avloppsanläggningar i 

an-slutning till sjöar samt för Piteälvens Natura 2000-område. Det med avseende på 
Piteå kommuns huvudvattentäkt. 

3.11. 4 Hållbar energi- och klimatplan för Älvsbyns kommun. 
• Målåret för CO2-minskning är redan nästa år - vi hade gärna sett att kommunen satt 

ett nytt målvärde för kommande planperiod. 

Del 2. Mark och vattenanvändning 

4. Befolkningsutveckling och bostäder 
• Piteå Kommun ser positivt på att Älvsbyn framhåller attraktivt boende som tomter i 

byarna nära de angränsande kommunerna. 

7. Näringsliv och sysselsättning 
• Det är positivt att Älvsbyn arbetar med att fastställa en strategi för det fortsatta arbetet 

med näringslivsutveckling i kommunen och ser fram emot mellankommunal 
samverkan. 

8. Kultur, fritid och utomhusmiljöer 
• Generellt är stor del av översiktsplanen en beskrivning av befintligt utbud och 

verk-samhet. Det lyfts även behov av anläggningar och utveckling men det är inte 
beskrivet hur det planeras. Saknar strategier och planer för fortsatt arbete. 

• Under avsnittet 8.12 "Luleåregionens utbud av fritidsaktiviteter och kultur." hade 
möj-ligheterna inom Piteå Älvdal kunnat fö1iydligas. 

• Gällande kommunens ställningstaganden, avsnitt 8.14 "Parker och grönområden" 
saknas strategier och planer för fortsatt arbete. 

9. Infrastruktur och kommunikationer 
• Piteå kommun saknar en tydligare koppling till trafikstrategin och dess innehåll bör 

in-tegreras i större omfattning. I översiktsplanen bör det framgå på ett mer konkret sätt
hur Älvsbyns kommun ska utveckla infrastrukturen och på vilket sätt målen är 
kopplade till de insatser som planeras. Det framgår inte heller i översiktsplanen hur
Älvsbyn planerar att hantera cykel och bilparkeringar. 

9.3 Vägar 
• Det beskrivs att väg 94 går mellan Bodö i Norge till Antnäs. Texten bör justeras då 

väg 94 sträcker sig mellan Arvidsjaur och Antnäs. I samma kapitel hänvisar man till 
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"kommunens klim", som möjligtvis avser kommunens klimatplan? Texten i andra 
stycket kan ses över då den upplevs otydlig. 

9.5 Gång- och cykelvägar 
• Särskilt viktiga och prioriterade cykel- och gångvägar för framtiden inom Älvsbyns 

kommun bör pekas ut och motiveras. Kommunen bör exempelvis förtydliga varför
sträckan mellan Älvsbyn och Nystrand pekats ut. Utpekade platser bör framgå i 
kart-materialet. Texten i sista stycket bör formuleras om. 

10.8 Vatten och avlopp 
• Saknar information angående beslutsunderlaget till vattenskyddsområde för 

Svenbyfjärdens vattentäkt i Piteå kommun, bl.a. vars te1tiära zon sträcker sig in i
Älvsbyns kommun. Dessutom ligger huvudvattentäkten för Piteå kommun nedströms i 
Piteälven. Hur ser kommunen på de avloppsreningsverk som ligger inom Piteälvens 
avrinningsområde? 

10.9 Kommunens ställningstagande 
• "Kompostering ska kunna utföras på respektive fastighet, enligt gällande avfallsplan." 

Kompostering av trädgårdsavfall likväl som matavfall? Känns som en detaljfråga 
kopplat till renhållningsföreskrifter som redan idag är tillämpligt, ska det finnas med i 
en strategisk plan? Ska kommunen verka för en ökad hemkompostering - även av 
av-fallskvarnar? Positivt med att verka för en god källhantering av hushållsavfallet 
och återförande av näringsämnen lokalt (villahushåll slipper köpa 
jordförbättringsmedel i större utsträckning). Men hur ska det främjas - avser detta 
enskilda hushåll eller ge-mensamhetsanläggningar för matavfall respektive 
trädgårdsavfall? 

• "I kommunens VA-strategi föreslås att verksamhetsområden för vatten och avlopp 
senast 2030 ska finnas i områden med sammanhållen bebyggelse eller i andra områden 
om det behövs för att uppnå god status för vattenförekomsterna. Granträsk, Stockfors 
och Kolkstrand som idag inte har utpekade verksamhetsområden har bedömts kunna 
bli aktuella, särskilt om ytterligare bostäder etableras i dessa områden". Enbart 
sam-manhållen bebyggelse är inte tillräcklig rekvisit enligt §6 - eller kommer man inte 
"tvångsansluta" i de nya VO? Eller är det övergödning som är en av 
problemindikatorerna för att de inte kan/kommer att uppnå god status i 
vattenförekomsterna? Saknar tillgång till kommunens VA-strategi, den finns ej att 
tillgå på hemsidorna. -

11.3 Kommunens ställningstagande 
• I avsnittet står texten "Kommunen bedömer generellt att riksintresse mineral avseende 

Laver ska väga tungt vid konflikt med övriga riksintressen enligt 3 kap 5 - 8 § § MB, 
inklusive naturreservat, Natura 2000, kulturmiljö och rennäringen." 

- Piteå kommuns huvudvattentäkt ligger i avrinningsområdet nedströms 
Laverområdet. Den här vattentäkten är en mycket viktig resurs för Piteå då den 
försörjer mer än 90% av kommunens befolkning med dricksvatten. Piteå 
kommun saknar reservvatten i händelsen av t ex förorenad vattentäkt. 
- Älvsbyns kommun bedömer att gruvbrytningen endast leder till lokala utsläpp 
av metaller och luft, vilket mycket kan väl vara möjligt vid användning av bästa 
möjliga teknik mm, men i händelsen av ett <lammbrott eller dylikt kommer 
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föroreningen att spridas längre och vidare nedströms till Piteå kommuns 
hu-vudvattentäkt och riskera att påverka dricksvattenkvaliteten. 
- Då Älvsbyns kommun bl a ställer sig kraftigt positiv till en exploatering av 
mineralfyndigheter i kommunen Laver anser Piteå kommun att det är av stor 
vikt att vattentäktens skyddsvärde lyfts fram och beaktas i översiktsplaneringen 
på ett tydligt sätt. 
- Piteå Kommun anser det vara av allra största vikt att dammkonstruktionens 
säkerhetsnivå säkerställer skyddet av vår vattentäkt och älvområdets höga 
natur-värden. 
- Ansökan om vattenskyddsområde för huvudvattentäkten har kommunen 
lämnat till Länsstyrelsen i No1Tbotten för beslut. (Mer info1mation finns på 
föl-jande sida: https://www.pitea.se/vattenskydd). Laver ligger strax utanför den 
föreslagna tertiära zonen. Den, i arbetet med framtagande av skyddsområde, 
utförda riskanalysen anger att en återupptagen gruvdrift i området inte har 
beaktats och att riskbilden kan öka. 

Del 4. Utvecklingsområden 

18.9 Miljökonsekvenser 
• I avsnittet står texten "Förtätning av centrala Alvsbyn bidrar positivt till minskade 

av-gasutsläpp och buller från bilar och till att befintlig infrastruktur och 
samhällsservice kan utnyttjas. "Hur ska man uppnå detta? En fö1iätning av staden 
innebär inte per automatik minskade avgasutsläpp, snarare tvärt om. En tydlig och 
konkret strategi för detta behövs då bil beroendet är högt och då en förflyttning till 
alternativa transp01ime-del och ändrat beteende hos medborgarna är svåli att 
genomföra. Hur och med vad motiverar man medborgarna att lämna bilen? 

Piteå kommun 

Helena Stenberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2019-02-25 

§ 37 
Fokusdialoger 2019 
Diarienr 19KS95 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fokusdialoger för 2019 ska genomföras kring Piteå som MR-kommun och fördjupade 
översiktsplaner Stadsdelscentra. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
dialogen genomförs i samverkan med Samhällsbyggnad och processledare för MR-kommun. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar årligen om områden för medborgardialog (fokusdialoger). Beslut 
om dialoger tas utifrån aktuella resultat och utvecklingsområden. 

Fokusdialoger de tre senaste åren: 
2016 Framtidens stöd och omsorg och kvinnors hälsa. 
2017 Fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra. 
2018 Näringslivsutveckling och Piteå MR-kommun 2020. 

Arbetet för att Piteå ska kunna kallas sig MR-kommun pågår och utifrån det så föreslås 
fortsatta medborgardialoger inom området mänskliga rättigheter under 2019. 

Med start 2019 ska fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra Öjebyn, Munksund och 
Bergsviken arbetas fram. Arbetet med dessa föreslås som en av fokusdialogerna det 
kommande året. 

I fokusdialogerna ska bland annat de återkommande metoderna Unga och student tycker, 
Unga granskar och PiteåPanelen nyttjas. 

Planering och genomförande av dialogerna ska ske i samverkan med Samhällsbyggnad och 
processledare för MR-kommun. 

Yrkanden 

Håkan Johansson (M): avslag till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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